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 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
 1346یین نامه مالی شهرداری ها مصوب آ -

حصیل می شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای جدیدی که وضع و و وابسته به آن وصول یا تهر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در ان کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله شهرداری و موسسات تابعه  -30ماده 
 تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.

 1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب  -

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -71ماده 

 ود.لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شتصویب  -16بند 

 هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از  ( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض27/8/1386)اصالحی  -77ماده 

عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام  عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است . وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر – تبصره
 نماید.

 1387افزوده مصوب قانون مالیات بر ارزش  -

 موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعالن عمومی نمایند.: شوراهای اسالمی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که نکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند  1بند  – 50ماده 

 .1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  -

ارض مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود لز پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، عو یمشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنا – 6ماده 

 شامل ایثارگران نخواهد بود. با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم  شهرداری و نوسازس برای یک بار

صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل  شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به،قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 59در راستای اجرای ماده :  59ماده 

پرداخت صددرصد عوارض به صورت  .درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است .پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند

به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر میرسد  درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز10نقد شامل 

قانون مدیریت خدمات ( 5شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده) .حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود

  .صی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنندز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط با تقاضای مالک خصوکشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیا
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 تعاریف :

 شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است. آیین نامه مالی 30تعرفه عوارض : عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده 

P  :( منظور ازP یا قیمت منطقه ای ، ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبنای اعالن سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده )و مالک عملقانون مالیات های مستقیم  64، 
 خواهد بود. 1398سال نحوه محاسبات 

K  :.ضریبی است که در تعرفه های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسالمی شهر تعیین می گردد 

 می شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس های الزم می باشد. هیک واحد مسکونی : عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخت

شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و  10/3/1389 در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ تعاریف و اصطالحات بکار رفته
 مفاهیم کاربری های شهر می باشد.

 توجه :

 بایستی رعایت شود: 1399موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض سال 

باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه  .1
 شد.میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به  3/2/85مورخه  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخه  587با توجه به دادنامه شماره  .2
 نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

 قانون شهرداری است. 77ده مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ، کمیسیون موضوع ما نمرجع رفع هر گونه اختالف بی .3

 قابل وصول است.نیز در صورت داشتن مجوز از مراجع ذیربط عوارض ساخت برمبنای تعرفه مصوب حریم شهر درعوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و  .4
پیش بینی می گردد با یا معافیت هایی که در قوانین بودجه سنواتی ( و 17/2/87قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  .5

توسعه قانون  هفتم)برابر احکام دائمی برنامه  تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود.جرایم در هر حال  قوانین مربوطه خواهد بود ورعایت 
 .عمل خواهد شد( 99حمایت از ایثارگران ، قانون بودجه سال  مالیات بر ارزش افزوده ، قانون جامع
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 صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       فهرست مطالب

 4 ....................................................................................................................... یواحد تك بصورت مسكوني نوع از( اعياني احداث) بنا زير عوارض -( 1) شماره جدول

 5 ............................................................................................. یمسکون یها آپارتمان و ها مجتمع یساختمان پروانه صدور( اعياني احداث) بنا زير عوارض -( 2) شماره جدول

 6 ........................................................................................................................................ تجاري واحد چند اي يك از مربع متر يك پذيره عوارض -( 3) شماره جدول

 7 ............................................................................................................................................................................ اداري پذيره عوارض   -( 4) شماره جدول

 7 ............................................................................................................................................................... صنعتي  واحدهاي پذيره عوارض  -( 5) شماره جدول

 8 ....................................................................................... ها مسافرخانه و یگردشگر اماکن و ها هتل جهت مجوز صدور اي و پروانه صدور رهيپذ عوارض  -( 6) شماره جدول

 9 ....................................................................... ( یدولت بخش)  یدرمان یبهداشت هنري، فرهنگي، آموزشي،ورزشي، واحدهاي ساختماني پروانه صدور عوارض -( 7) شماره جدول

 بخش)  وابسته حرف و ها داروخانه ، یسونوگراف ، ستهايولوژيراد ، یسنج يینايب ، یدندانپزشک ، روانپزشکان ، پزشکان مطب یواحدها یساختمان پروانه صدور عوارض  -( 8) شماره جدول

 9 ............................................................................................................................................................................................................... ( یخصوص

 10 ........................................................................................................................................................................ تراکم بر مازاد عوارض  –( 9) شماره جدول

 11 ....................................................................................................................................................... معابر به مشرف یآمدگ شيپ عوارض  –( 10) شماره جدول

 12 .............................................................................................................................................................. احصار مجوز صدور عوارض   -( 11) شماره جدول

 13 ..................................................................................................................... یشهر مصوب یها طرح رييتغ از یناش افزوده ارزش بر عوارض  –( 12) شماره جدول

 14 .......................................................................................................... رهيغ و یادار ،یتجار ،یمسکون یواحدها یبرا نگيپارک نيتام عدم عوارض  –( 13) شماره جدول

 15 .............................................................................................................................. یساختمان پروانه  اصالح ، ابطال ، یالمثن ، ديتمد  عوارض  –( 14) شماره جدول

 16 ..................... (ساختمان انکاريپا صدور هنگام به جداول بيتخر نهيهز و سند قيتطب بابت از شده ارائه خدمت نهيهز - یشهردار یها  مغازه یسرقفل و یسرقفل انتقال حق(  15) شماره جدول

 16 .......................................................................................................................................................................... سبز یفضا عوارض  –( 16) شماره جدول

 17 ....................................................................................................................................................... هايشهردار یقانون یاصالح 101 ماده  –( 17) شماره جدول

 - مسكوني كاربريهاي در مغازه چند به مغازه ليتبد از پذيره عوارض - تجاري كاربري در مغازه چند به مغازه ليتبد عوارض - مسكوني واحدهاي به پاركينگ ليتبد عوارض(   18) شماره جدول

 18 ...................................................................................................................................................................  ( مسكوني كاربريهاي در احداث تجاري اعيانيهاي
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 عدم عوارض  -  ها مغازه یادغام اضافه - یتجار یواحدها یوبارانداز یريبارگ عوارض -( پاساژها) تجاري هاي درمجتمع نشيني عقب - ها مغازه یفوقان طبقه رهيپذ عوارض(  19) شماره جدول

 19 .................................................................................................................................... (یواحد بصورت ساختمان نقشه قيتطب نهيهز – ها مغازه  در پاركينگ  نيتأم

 20 ...................................................................................................................... یشهر مصوب یها طرح اجرا از یناش افزوده ارزش بر عوارض  –( 20) شماره جدول

 21 ................................................................... خاص مشاغل و یصنف ريغ و صنفي نظام قانون مشمول صنوف و مشاغل كليه براي كسب محل ساليانه عوارض  -( 21) شماره جدول

 22 ........................................................................................ الحسنه قرض و یاعتبار و یمال موسسات و ها بانک تيفعال محل افتتاح حق و انهيسال عوارض -( 22) شماره جدول

 22 ..................................................................................................................................................... کسب محل افتتاح و شغل تغيير عوارض  -( 23) شماره جدول

 23 .................................................................................................................................................. شهيپ و کسب پروانه عوارض محاسبه جدول–( 24) شماره جدول

 24 ............................................................................................................................................................................ اصناف هيپا عوارض–( 25) شماره جدول

 25 ............................................................................................................................................................................. اصناف هيپا عوارض( 26) شماره جدول

 26 ............................................................................................................................................................................. اصناف هيپا عوارض( 27) شماره جدول

 27 ............................................................................................................................................................................. اصناف هيپا عوارض( 28) شماره جدول

 28 ...................................................................................................................................................................... یغاتيتبل یتابلوها عوارض–( 29) شماره جدول

 29 ................................................................................................................................................. کلتيس موتور و هينقل طيوسا انهيسال عوارض(  30) شماره جدول

 30 .......................................................................................................................................... ینوساز قانون استناد به ینوساز انهيسال عوارض  –( 31) شماره جدول

 31 ............................................................................................................................................................................... عوارض فيتخف  –( 32) شماره جدول

 32 ............................................................................................................................................................................ اشجار قطع عوارض -( 33) شماره جدول

 33 ............................................................................................................................................................................ اشجار قطع عوارض -( 34) شماره جدول
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 عوارض زير بنا )احداث اعياني( از نوع مسكوني بصورت تك واحدی -( 1شماره ) جدول

 
 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

( : منظور از واحد مسكوني تك واحدی ، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه ، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا 1) بند P.7 مربعمتر  60تا زير بناي  1

طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدی محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا ) احداث اعياني مسكوني ( از نوع 

 ای مسكوني مالك عمل خواهد بود . مجتمعه

( : در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر 2) بند

  مورد محاسبه قرار نمي گيرد. وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعياني برای اين منظور استفاده شود در عوارض زيربناقابل  P.10متر مربع 

مديركل دفتر فني استانداری و  2/11/85/د ف مورخه 4921براساس نامه شماره  -(: عوارض صدور پروانه ساختماني در بافت فرسوده شهر 3) بند

برابر ماده  -مسكن و شهرسازی مديركل  12/10/85مورخه  1927/102دفتر امور شهری و روستايي و نامه شماره  11/11/85مورخه  66292نامه شماره 

قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور و به منظور احيای بافت های فرسوده شهری و تشويق بخشهای خصوصي و عمومي وتعاونيها به احداث  30

وسيله مراجع ذيصالح در محدوده قيمت و ضمناً با توجه به تهيه طرح محدوده بافت فرسوده شهر و تأئيد آن به  واحدهای مسكوني با دوام و ارزان

 % هزينه ها تخفيف اعمال خواهد شد.50تعيين شده فقط هزينه پروانه ساختماني و تراكم برابر ضوابط طرح تفصيلي به ميزان 

ضوابط مربوط  های خارج از پروانه ساختماني شامل تخفيف بافت فرسوده نخواهد شد ضمناً هزينه عوارض پذيره و كسر پاركينگ و مازاد بر تراكم

 ات بافت فرسوده كه به تأئيد ماده پنج رسيده باشد مالك مي باشد.عبه مطال

اده شود و ضمناً كوچه معروف به ( : در صورت تعريض رايگان از امالك واقع در تعريض معابر و گذر ها به همان مقدار تعريض تراكم اضافه د4) بند

 ضوابط طرح تفصيلي()برابر انصافي هم بشرح مقيد اقدام خواهد شد.

 اخذ خواهد شد. عوارض مصوب محاسبه ودرصد  50 چوبي و ايرانت  اعياني های قديمي در صورت ابقاء در كميسيون ماده صد با سازه ( : عوارض 5بند )

 

 P.7 متر مربع 100تا زير بناي  2

 P.7 متر مربع 150تا زير بناي  3

 P.7 متر مربع 200تا زير بناي  4

 P.8 متر مربع 300زير بناي تا  5

 P.8 متر مربع 400تا زير بناي  6

 P.8 متر مربع 500تا زير بناي  7

 P.8 متر مربع 600تا زير بناي  8

 P.10 مترمربع 1000متر مربع تا  600از زير بناي  9

 P.11 مترمربع1500متر مربع تا  1000از زير بناي  10

 P.12 به باال متر مربع 1500از زير بناي  11
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 های مسكوني ها و آپارتمان عوارض زير بنا )احداث اعياني( صدور پروانه ساختماني مجتمع -( 2شماره ) جدول

 
 
 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

× P.7 متر مربع 200تا زير بنای  1
 میانگین سطح واحد

100
 

( : منظور از واحد مجتمع ها و آپارتمانهای مسكوني اعياني است 1) بند

 كه در هر طبقه بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد.

( : در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، 2) بند

سونا ، جكوزی )خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و مقررات 

قابل وصول مي باشد.  P.10شهرسازی به ازای هر متر مربع 

چنانچه قسمتي از اعياني برای اين منظور استفاده شود در 

 عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

 

× P.8 متر مربع 400تا زير بنای  2
 میانگین سطح واحد

100
  

× P.8 متر مربع 600تا زير بنای  3
 میانگین سطح واحد

100
 

 × P.10 مربعمتر  1200تا متر مربع  600از  4
 میانگین سطح واحد

100
 

 × P.9 متر مربع 2000تا  1200از  5
 میانگین سطح واحد

100
 

 × P.10 متر مربع 2000بيش از  6
 میانگین سطح واحد

100
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 واحد تجاری يا چند عوارض پذيره يك متر مربع از يك  -( 3شماره ) جدول

 

عوارض پذيره يك متر مربع  عوارض عنوان تعرفه رديف

 يك واحد تجاری

     عوارض پذيره يك متر مربع 

 چند واحد تجاری
 توضيحات 

+6p(1 عوارض پذيره در زير زمين   1
(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 6p(1+ (

𝐧

𝟏𝟎
)+ 

(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 

% كمتر از عوارض پذيره 50( : عوارض پذيره طبقات )پايين تر از زيرزمين( ، به ازای هر طبقه پايين تر از زيرزمين 1بند )

  زيرزمين اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.

( : در خصوص انباری ملحق و يا مجزا يك واحد تجاری ، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری ملحق به 2بند )

% عوارض يك متر مربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد 50واحد تجاری كه دسترسي از داخل مغازه باشد معادل 

)در  ارض يك متر مربع پذيره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد.% عو30تجاری به ازای هر متر مربع معادل 

 صورت مجزا نمودن انباری از مغازه بايستي با مصالح ساختماني باشد(.

( : در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود كه دارای پروانه ساختماني تجاری قبلي از شهرداری در محل استقرار نقشه 3بند )

جوز كاربری تجاری از كميسيون ماده پنج به همان اندازه و در همان ارتفاع و در همان قسمت باشند تا ميزان پروانه يا م

  % عوارض پذيره مالك محاسبه قرار مي گيرد.20مساحت قبل 

، قبوض ( : مدارك اثبات تجاری بودن ملك قبل از تأسيس شهرداری شامل حداقل دو مورد از : پروانه كسب از اتحاديه 4بند )

از مراجع ذيصالح است كه در اين صورت  آب، برق، گاز، برگ پرداخت ماليات ساليانه، پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن آن

وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ عوارض و يا جريمه ای نخواهد شد و بعد از تأسيس شهرداری وجود هر يك 

ا برای محاسبه جريمه و همچنين عوارض سالهای قبل مشخص خواهد نمود و در از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف ر

قانون  27ماده  3خصوص افرادی كه نسبت به پرداخت عوارض ساليانه كسب در سالهای قبل اقدام نموده اند به استناد تبصره 

  نظام صنفي كشور ؛ برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد بود.

احدهای تجاری كه به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند ، فضای باز مشاعي كه در طول ارتفاع ساختمان ( : و5بند )

امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذيره 

 نخواهد بود.  

ح تفصيلي تعيين مي گردد.الزم به ذكر است در مجتمع های تجاری كه در يك طبقه ( : عمق جبهه اول برابر ضوابط طر6بند )

  به صورت يكپارچه ايجاد مي شوند عمق جبهه مالك نبوده و عوارض كل بنا بر اساس ضريب تعيين شده محاسبه مي گردد.

درصد مساحت كل مغازه باشد. در  50( : مساحت نيم طبقه در زمان صدور پروانه ساختماني برابر ضوابط نبايد بيش از 7بند )

 صورتيكه مساحت نيم طبقه از نصف مساحت مغازه بيشتر باشد به صورت يك واحد تجاری مستقل محاسبه خواهد شد.

 % عوارض پذيره تجاری محاسبه  و وصول خواهد شد.50: عوارض پذيره واحد های خدماتي  (8بند )

پروانه ساختماني در صورتي كه مقدار اضافه ادغامي به اندازه پروانه ساختماني يا ( : اضافه احداثي مغازه های دارای 9بند )

 اعمال خواهد شد. 4و در صورتيكه بيشتر از مقدار پروانه ساختماني باشد برابر تبصره  3كمتر از آن باشد برابر تبصره 

فرمول محاسبه مي شود ش از حد مجاز كه مطابق ( : ميزان عوارض هر مترمربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه بي10بند )

 نبايد بيش از مقادير ذيل باشد در آنصورت مقادير ذيل مالك عمل خواهد بود.
  8Pدر طبفه زيرزمين حداكثر  -1

  10Pدر طبقه همكف حداكثر  -2

 7Pحداكثر  و دوم  در طبقه اول -3

  6Pدر طبقه سوم و به باال حداكثر  -4

+8p(1 عوارض پذيره در همكف   2
(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 8p(1+ (

𝐧

𝟏𝟎
)+ 

(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 

+5p(1 عوارض پذيره در طبقه اول   3
(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 5p(1+ (

𝐧

𝟏𝟎
)+ 

(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 

+5p(1  عوارض پذيره در طبقه دوم  4
(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 5p(1+ (

𝐧

𝟏𝟎
)+ 

(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 

+4p(1 عوارض پذيره درطبقه سوم به باال   5
(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 4p(1+ (

𝐧

𝟏𝟎
)+ 

(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 

 عوارض پذيره در نيم طبقه 7

 )بالكن داخل مغازه(
6p(1+

(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 6p(1+ (

𝐧

𝟏𝟎
)+ 

(𝑳−𝑳𝟎)+(𝑯−𝑯𝟎)

𝟏𝟎
) 

 

N تعداد مغازه = 

𝑳 طول دهنه به متر = 

𝑳𝟎طول دهنه مجاز به متر =  

𝑯 طول ارتفاع به متر = 

𝑯𝟎 طول ارتفاع مجاز به متر =  
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 عوارض پذيره اداری                                                                    -( 4شماره ) جدول

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض  عنوان تعرفه رديف

1 
عوارض پذيره ) احداث اعياني ( 

 واحدهای اداری به ازاء هر متر مربع 
.P30 

(: وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهای اداری مي باشد كه رعايت 1بند)

ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ) هادی، تفصيلي ( حسب مورد، 

 )واحدهای اداری برابر اعالمي مصوبه شورای عالي معماری و شهرسازی( گيرد .مالك عمل قرار مي 

 

  
 عوارض پذيره واحدهای  صنعتي  -( 5شماره ) جدول

                                                                 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض عنوان تعرفه رديف

 واحدهای  صنعتي عوارض پذيره 1

 بغيير از گردشگری و تفريحي
20.P   به ازای هر متر مربع 

(: وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهايی که کاربری 1)بند

واحد مورد نظر صنعتی باشد و يا آنكه کاربری غیر مرتبط بوده که 

حسب مورد تغییر  5باطرح موضوع در کمیته فنی و يا کمیسیون ماده 

باشد عالوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای کاربری يافته 

 صنعتی مطابق با اين تعرفه قابلیت ايصال دارد .

( : چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ، واحدهای مسكونی ، 2) بند

تجاری يا اداری احداث شود ، عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه 

 وصول خواهد شد.

در خلرج از تراکم طرح ( : در صورت احداث پارکینگ 3بند )

درصد  50تفصیلی و در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد 

 عوارض ساخت مربوطه اخذ خواهذ شد.

2 
عوارض احداث مجتمع های 

 تفريحي، شهربازی ، كتابخانه عمومي.

             بصورت مجموعه تفريحي ، فضای بازی ، كتابخانه عموميختلط قسمتي از آن ميكه در مجموعه در صورت

 .شدخواهد اخذ  با تعرفه مسكوني درصد عوارض پروانه ساختماني 50 احداث گرددو ... 

3 
عوارض احداث پاركينگ 

 طبقاتي و عمومي

بصورت پاركينگ احداث شود و استفاده ديگری غير از  برابر تراكم طرح تفصيلي الف( در صورتيكه كل بنا

 پاركينگ نداشته باشد ، از پرداخت كليه عوارض پروانه ساختماني معاف است.

عالوه بر معافيت پاركينگ احداثي از عوارض بر نياز طبقات مسكوني ،تجاری و ... پاركينگ مازاد احداث  ب( در صورت

 درصد از عوارض پروانه ساختماني كل زيربنا كسر خواهد شد. 10 زيربنا مترمربع 500ساخت به ازای هر 
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 عوارض پذيره صدور پروانه و يا صدور مجوز جهت هتل ها و اماكن گردشگری و مسافرخانه ها    -( 6شماره ) جدول

 

 

 

 

                                                                 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض عنوان تعرفه رديف

1 
های  عوارض پذيره صدور پروانه و يا صدور مجوز جهت هتل

  ستاره دار كه به تأئيد سازمان گردشگری رسيده باشد.
گذار جهت تشويق و حمايت از سرمايه 

 بصورت رايگان پروانه صادر خواهد شد
عوارض پذيره صدور پروانه جهت  7/7/1370قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی مصوب  8( : به استناد ماده 1) بند

 اماكن گردشگری و مسافرخانه ها برابر بخش صنايع خواهد بود.

؛ 15/8/84قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  22ماده  4( : به استناد بند 2)بند

ساله از شروع بهره برداری توسط سرمايه گذاران به  پنجتا  سهعوارض ناشي از تغيير كاربری و فروش تراكم با اقساط 

 گردشگری(شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد )با تقاضای سازمان 

( : با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگری ، عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلي هتل برابر اين 3بند )

 .تعرفه خواهد بود

2 
اماكن گردشگری و  ساختماني به عوارض صدور پروانه

 مسافرخانه ها به ازای هر متر مربع
p.20 

واقع در هتل فضاهای تجاری 3  عوارض پذیره محاسبه خواهد شد 50% 
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 ) بخش دولتي (عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای آموزشي،ورزشي، فرهنگي، هنری، بهداشتي درماني  -( 7شماره ) جدول

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض عنوان تعرفه رديف

قانون اصالحي  19آموزشگاهها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي جهت اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده ( : 1بند ) P.9 در زيرزمين 1

برخورداری از در 1387/5/16پرورشي غيردولتي مصوب  7844112تأسيس و اداره مدارس ، مراكز آموزشي و

  تخفيفات ، ترجيحات و كليه معافيتهای مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

( : مساجد، تكايا، حسينيه ها ، امامزاده ها ، اماكن مقدسه و متبركه بدون پرداخت هر گونه عوارض در حد 2بند )

متقاضي صدور  ضوابط طرح تفصيلي )مصوب( از پرداخت عوارض معاف مي باشند چنانچه هيأت امنای مساجد

متر مربع از پرداخت عوارض تجاری  20پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهای تجاری باشند تا 

رئيس  25/5/89 مورخ 234991/89معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری پس از تأييد اوقاف )موضوع نامه شماره 

  عمل مي گردد.ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور( 

 . صادر خواهد شد نماينداربری مرتبط اخذ مجوز و احداث كدر صورتيكه در صدور پروانه  ( : 3بند )

 P.12 در همكف 2

 P.11 در طبقه اول 3

 P.10 در طبقه دوم 4

 P.9 درطبقه سوم به باال 5

 

 

 

 

      )بخش خصوصي (ها و حرف وابسته  عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای مطب پزشكان ، روانپزشكان ، دندانپزشكي ، بينايي سنجي ، راديولوژيستها ، سونوگرافي ، داروخانه   -( 8شماره ) جدول

                                                            

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض عنوان تعرفه رديف

  P.10 در زيرزمين 1

 P.18 در همكف 2 به ازای هر مترمربع

 P.12 از طبقه اول به باال    3
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  عوارض مازاد بر تراكم  –( 9شماره ) جدول

 
 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

1 
عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش 

 بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي 

 

12.p .S  

 ريال كمتر نباشد  000/000/2/- از مبلغ حداقل

(: ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح و همچنين سطح اشغال در 1بند)

 ضوابط طرح توسعه مصوب شهری مي باشدنقاط مختلف شهر بر اساس قوانين و مقررات موضوعه و 

 
(: مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل 2بند)

 محاسبه عوارض نميگردد.

 .تراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بيني شده است 

  ** :تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي باشدمازاد تراكم پيش بيني شده در طرح. 
 

S مساحت مازاد بر تراکم پايه = 

2 

عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده 

در طرح تفصيلي پس از تصويب در 

يا كميته فني يا ابقا  5كميسيون ماده 

 100توسط كميسيون ماده 

13.p .S  

 ريال كمتر نباشد 000/000/10/- از مبلغ از حداقل
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 عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر  –( 10شماره ) جدول

 
 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

شرح ذيلل الزم  وزير محترم كشور به  8/12/1372مورخ  34/3/1/25798(: كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 1بند) عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر

 الرعايه است:

در صورتي كه پيش آمدگي در معبر عمومي، به صورت روبسته و زيربنای مفيد مورد اسلتفاده واحلدهای    -1

مسكوني، تجاری، صنعتي قرار گيرد، عالوه بر اينكه جزو زيربنای مفيلد محسلوب و علوارض مربوطله وصلول      

شروط بر اين كه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، خواهد شد. از هر متر مربع پيش آمدگي برابر اين تعرفه م

 از متقاضيان وصول خواهد گرديد.

اگر پيش آمدگي به صورت رو بسته و دارای ديوارهای جانبي باشد ولي به صورت بنای غير مفيلد ملورد     -2

استفاده قرار گير)صرفا به صورت بالكن( عالوه بر اينكه جزو زيربنلای ناخلالص محسلوب و علوارض مربوطله      

 % بند يك وصول خواهد شد.50وصول خواهد شد، از هر متر مربع پيش آمدگي 

% بنلد يلك   50يش آمدگي به صورت روباز و فاقد ديوارهای جانبي باشلد)تراس( فقلط معلادل    چنانچه پ -3

 وصول خواهد شد.

(: چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجلاز بلوده باشلد در صلورت ابقلاء توسلط       2بند)

ه مربوطله محاسليه   ل عوارض پيش آمدگي بصورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبنای تعرفوكمسيون ماده صد وص

 خواهد شد.

چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفا بصورت سايبان مورد استفاده قلرار گيلرد مشلمول    ( : 3بند )

 مقررات اين تعرفه نخواهد بود.

 (28/12/95مورخه  30287/95/14نامه شماره  3)طبق بند توضيح : رعايت قانون سيما و منظر شهری در پيش آمدگي الزاميست.

 p.30 در واحد های تجاری 1

 p.35 در واحد های صنعتي و اداری 2

 p.30 در واحدهای مسكوني 3

4 

در واحدهای فرهنگي، هنری، 

ورزشي، آموزشي، بهداشتي، 

 درماني، پزشكي و غيره

30.p 

5 

 متری 12معابر و گذر های زير 

در صورت ابقاء توسط 

 كميسيون ماده صد

55.p 
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 عوارض صدور مجوز احصار            -( 11شماره ) جدول

                                                         

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض رديف
 

نسبت به زمين يا بناهای مخروبله و غيلر   "قانون شهرداری كه مقرر مي دارد:  110(: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 1بند)

مناسب با و ضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پلاكي و پلاكيزگي و   

ين شهرسازی باشد، شهرداری باتصويب شورای شهر مي تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نلرده  زيبايي شهر يا مواز

يا ديوار ويا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشداقدام كنداگر مالك مسامحه و يا امتنلاعكرد شلهرداری ملي توانلد بله      

در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازی هرگونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينله  منظور تامين نظر و اجرای طرح مصوب شورا 

آن را به اضافه صدی ده از مالك يا متولي و يا متصدی موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالك ابالغ 

صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورت حسلاب قطعلي تلقلي ملي     ميشود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به 

ارجاع خواهد شد. صورت حساب هايي كه مورد  77شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كمسيون مذكور در ماده 

را بلوده و اجلراء ثبلت    در حكم سند قطعي و الزم االجل  77اعتراض واقع نشده و همچنين آرای كمسيون رفع اختالف مذكور در ماده 

 مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي الزم االجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.  

(: ارتفاع مجاز برای احصار با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر خواهد بود. )شهرداری مكلف است 2بند)

 .ديوار و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد( ارتفاع

1  
عوارض صدور مجوز احصار 

در مورد اراضي واقع در  

   حريم شهر به ازاء هر مترطول

10.P   
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 تغيير طرح های مصوب شهریارزش افزوده ناشي از  بر عوارض  –( 12شماره ) جدول
 

 

 
 
 
 
 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض تعرفه عوارضعنوان  رديف

و يا تغيير طرح های مصوب شهری  اجراارزش افزوده ناشي از بر عوارض   

 )پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي(

با کاربری (: امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهری يا با درخواست مالک 1بند)

ارزش ، مطابق عناوين قید شده در تعرفه 5در کمیسیون ماده تصويب جديد پس از 

 تغییر کاربری يابد اين عوارض اخذ خواهد شد.افزوده ناشی از 

مصوبه ابقاء يا تثبیت  5از کمیسیون ماده  (: هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضا2ًبند)

صادر می گردد، در صورتی که مالكیت بر اساس آخرين پروانه تغییر نكرده باشد 

 مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد.

  شورای عالی استانها. 9/7/97مورخه  5007/97تبصره : طبق نامه شماره 

 اجرا  و يا تغییر طرح های مصوب شهری حقعوارض بر ارزش افزوده ناشی از ( : 3بند)

 اخذ گردد. بنا بهره برداری ازکاربريهای انتفاعی )تجاری( هنگام تجديد

ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرائی طرح  16طبق توضیحات صفحه (: 4بند )

  تفصیلی شهر سلماس

 p.24 به مسكونی کلیه کاربريهای غیر مسكونی 1

 p.22 مسكونی به تجاری 2

 p.24 کاربری مجاز بهو تجاری  مسكونیاز غیرکلیه کاربريها به  3

 p.28 کلیه کاربريهای غیر مسكونی به تجاری 4
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 عدم تامين پاركينگ برای واحدهای مسكوني، تجاری، اداری و غيره عوارض  –( 13جدول شماره )

 
 
 
 توضيحات نحوه محاسبه عنوان  رديف

تامین پارکینگ برای واحدهای عوارض عدم  1

 مسكونی به ازای هر مترمربع
22.p 

 (: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامين پاركينگ برای ساختمان ها ضروری مي باشد.1بند)

 باشد.متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتو مبيل رو نداشته  45ساختمان در بر خيابانهای سريع السير به عرض  .1

 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 20تقاطع خيابانهای به عرض  محلساختمان در  .2

 ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. .3

 باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد.ساختمان در كوچه هايي قرار گرفته  .4

 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. .5

 ود.در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نم .6

 بر اساس ضوابط فني و شهرسازی تعيين مي گردد. 5(: شيب مقرر در بند 2بند)

 (: شهرداری موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه ای واريز و صرفا در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد.3بند)

عدم تامین پارکینگ برای واحدهای  عوارض 2
 p.35 تجاری به ازای هر مترمربع

3 

 
عدم تامین پارکینگ برای واحدهای  عوارض

 p.35 اداری به ازای هر مترمربع

عدم تامین پارکینگ برای ساير  عوارض 4
 p.32 کاربری ها به ازای هر مترمربع
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 پروانه ساختمانياصالح  ، ابطال  المثني ، ،تمديد  عوارض   –( 14جدول شماره )

 
 

 توضيحات نحوه محاسبه  عوارض عنوان رديف

 تمديد پروانه ساختماني عوارض 1
 گروه بندی و  بند های بر اساس 

 مندرج در توضيحات

طرف شهرداری صادر می گردد،بايد حداکثر مدتی  قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه ساختمانی که از 29ماده  2(: در اجرای تبصره 1بند)

دی که برای پايان يافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسالمی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بن

 ن اقدام نمايد .چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان )الف ، ب ، ج ، د( نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختما

(: مالكینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی )دو بار( نسبت به تمديد آن اقدام می نمايند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه 2بند)

 ساختمانی نمی شوند .

عملیات ساختمانی  عدم شروعصورت   ( : موديانی که پس از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی برای تمديد پروانه مراجعه می نمايند ، در 3بند )

 ظرف مدت مقرر در پروانه از تاريخ صدور يا تمديد پروانه ، مكلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زيربنا می باشند.

 (: منظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر می باشد.4بند )

وانه )بار اول ( از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری ( : مالكینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پر5بند)

ام می بايست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از کسر هزينه های کارشناسی اقدام نمايد.)مشروط به اينكه هیچگونه عملیات اجرايی انج

 نداشته باشد(

آماده –عدم حد نصاب-تجديد پروانه ساختمانی ،عوارض ارزش افروزده ناشی از ورود به طرح در عوارض تمديد و (:6بند )

 تعلق نمی گیرد و فقط عوارض مربوط به اعیانی قابل دريافت است.سازی و تبديل به قطعات ديگر 

حداکثر موعد مقرر ، با تمديد ( : در صورت شروع عملیات ساختمانی طبق شرايط مندرج و عدم اتمام عملیات ساختمانی در 7بند)

 % مابه التفاوت عوارض پروانه ساختمانی اقدام خواهد شد.10حداکثر يكساله با اخذ 

 سال )سه سال برای شروع عملیات و دو بار تمدید یکساله (. 5گروه الف :  -

 سال )سه سال برای شروع عملیات و سه بار تمدید یکساله (. 6گروه ب :  -

 سال برای شروع عملیات و چهار بار تمدید یکساله (.سال )سه  7گروه ج :  -

 سال )سه سال برای شروع عملیات و پنج  بار تمدید یکساله (. 8گروه د :  -

 % درصد عوارض وصولي قبلي درموقع10 ذيصالحصدور گواهي از مراجع پروانه ساختماني المثني درصورت  عوارض 2

 % عوارض واريزی و استرداد مابقي 10بعد از كسر  ساختماني از طريق مراجع قضاييدر صورت انصراف شخص و يا ابطال  پروانه  3

 % عوارض وصولي قبلي پروانه ساختماني 10 اصالحيه  پروانه ساختماني با تعويض نقشه عوارض 4

 ريال  000/000/1/-هر جلد مبلغ  هزينه  شناسنامه ساختماني خام 5

 

 



 مورد تصویب قرار گرفت.سلماس شورای اسالمی شهر 1398/ 10/11 مورخه 338شماره تعرفه پیشنهادی در جلسه  پیشنهاد دهنده: شهرداری سلماس

 عبداله مطلبی قره قشالقی–سلماس رئیس شورای اسالمی    قهرمان نصیری صدقیانی –شهردار سلماس 
16 

 

 (هزينه تخريب جداول به هنگام صدور پايانكار ساختمانو  هزينه خدمت ارائه شده از بابت تطبيق سند -های شهرداری  مغازه و سرقفلي انتقال سرقفلي (  حق 15جدول شماره )

 

 نحوه محاسبه   عوارض عنوان رديف

1 
های شهرداری واقع در  مغازه و سرقفلي انتقال سرقفلي  حق

 ميدان ميوه و تره بار و خشكبار و گندم  و ...

 در صد برابر قيمت گذاری دارائي وصول گردد. يكانتقال سرقفلي مغازه های سطح شهر  -1

 قيمت وصول خواهد شد.% مازاد  10انتقال سرقفلي مغازه های شهرداری واقع در ميادين طبق قرارداد في مابين و پس از قيمت گذاری كارشناسي  -2

 نفر كارشناس قيمت گذاری خواهد كرد. 3قيمت گذاری سرقفلي مغازه های شهرداری توسط يك نفر كارشناس رسمي دادگستری با انتخاب شهرداری تعيين و در صورت اعتراض طرفين   -3

هزينه خدمت ارائه شده از بابت تطبيق سند )بررسي سوابق ثبتي (  2

 مات دفاتر اسناد رسميجهت پاسخ به استعال
  ريال اخذ گردد 000/500/1/-برای هر ملك دارای سند ثبتي مبلغ 

3 
هزينه تخريب جداول و بتن پالك به هنگام صدور 

 پايانكار ساختمان

 ريال 000/000/2/- برای هر مترطول جدول دو طرفه

 ريال 000/500/1/- برای هر مترطول جدول کانیو

 ريال 000/000/2/- مترمربعبرای هر بتن پالک 

 

 فضای سبز عوارض  –( 16جدول شماره )

 توضيحات  نحوه محاسبه   عنوان رديف

1 
فضای سبز ناشي از صدور پروانه ساختماني  عوارض

 يا اعياني ها با رأی كميسيون ماده صد
 % از كل عوارض مورد محاسبه اخذ شود22معادل   كاربريهاكليه در 

از بناهايي كه توسط كميسيون ماده صد رای ابقا صادر مي شود نيز (: هزينه فوق 1بند)

 وصول و صرفا بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز فضای سبز هزينه گردد.
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  اصالحي قانوني شهرداريها 101ماده   –( 17جدول شماره )

 

 

 توضيحات نحوه محاسبه عوارض  عنوان رديف

  عرصه های مجاز  السهم شهرداری ازحق  1
25% 

)قیمت کارشناسی روز 
 (101براساس ماده 

قانون تبت اسناد و امالک کشور سند دريافت و حقوق قانونی شهرداری را  148و  147کلیه امالکی که باستناد مواد ( : 1بند )

  پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.

( : عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأی کمیسیون ماده 2بند)

 صد عالوه بر جرائم ، عوارض هم قابل وصول می باشد. 

ت تأيید نقشه تفكیكی و قطعاتی که بصورت مشاعی در سالهای قبل تفكیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جه(: 3بند)

مترمربع  500درصد عوارض محاسبه شده تفكیک تا  4معرفی به ثبت اسناد جهت دريافت سند ششدانگ تفكیكی به ترتیب با اخذ 

 مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد. 1000درصد از  6مترمربع و  1000تا  500درصد از  5 –

 تفكیكی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هرقطعه محاسبه و اخذ خواهد شد.در صورتیكه تعداد قطعات تجمیعی و  (  : 4بند )

مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزينه خواهد بود)در  50(: در صورت قناس زدايی و تغییر در شكل قطعه تا 5بند)

 خواهد شد(مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول  50صورتیكه اضافه ادغامی بیش از 

 (: در صورتیكه بعد از تجمیع و تفكیک تعداد قطعه افزايش يابد کل مساحت تجمیع و تفكیک مورد محاسبه خواهد بود.6بند)

 .کم ، متوسط ، زياد ( مسكونی و تجاریمسكونی ) بودحد نصاب بر اساس تراکم تعريف شده در طرح تفصیلی خواهد عوارض عدم  (:7بند)

و مقررات و آئین نامه های اجرائی طرح ضوابط  37تبصره های کلی در طبقات صفحه  5طبق بند حد نصاب : عوارض عدم   (8بند)

 تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است

بوده و  1352( : در پالکهای بافت موجود شهرکه دارای سند ششدانگ با تأئید شهرداری و يا قبل از ممیزی نوسازی سال 9بند )

 % عوارض مربوطه صدور مجوز بالمانع است.20سازی قرار میگیرند در صورت عدم حد نصاب مساحت  با دريافت مورد نو

مترمربع از ملک ، برابر قیمت کارشناس رسمی مطالبات ريالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس  (:10بند)

 دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد.

 مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد. هزينهدر قطعات تفكیكی (:  11بند)

 % عوارض پذيره تجاری محاسبه  و وصول خواهد شد.50(: عوارض پذيره واحد های خدماتی 12بند )

  عرصه های غير مجاز حق السهم شهرداری از  2
43.75 % 

)قيمت كارشناسي روز 
 (101براساس ماده 
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 ( اعيانيهای تجاری احداث در كاربريهای مسكوني - در كاربريهای مسكوني مغازهتبديل مغازه به چند پذيره از  عوارض - در كاربری تجاریبه چند مغازه مغازه  تبديل عوارض - واحدهای مسكوني بهپاركينگ  تبديل عوارض(   18جدول شماره )

 توضيحات نحوه محاسبه  عنوان  رديف

: جهت تشويق شهروندان ، در صورت داشتن اضافه بنا ( 1بند) به ازای هر مترمربع برابر ارزش منطقه ای  10 واحدهای مسكوني بهپاركينگ  تبديل عوارض 1

اين بابت دريافت   از عوارضيهيچگونه پاركينگ در داخل تراكم 

 نخواهد شد.

ابقاء از ساختمان های بدون مجوز يا در صورت صدور رأی بر (: 2بند)

كليه  دارای مجوز زائد بر پروانه نيز عالوه بر جرائم كميسيون ماده صد

 اخذ خواهد شد.  عوارضات مربوطه

بهره برداری ازكاربريهای انتفاعي )تجاری( هنگام  حق: ( 3بند)
 اخذ گردد. بنا تجديد

 

 

 

2 
تبديل يك مغازه به دو يا چند بر  عوارض

 در كاربری تجاری مغازه

برابر  در صورت رعايت حد نصاب عرصه و اعیانی مغازه  حالت اول :

 مربوطه اخذ خواهد شد هزينهضوابط ، 

برابر عوارض پذيره محاسبه و اخذ 

 خواهد شد

تفكیک مغازه  بنابه درخواست مالک ملک ، درصورت حالت دوم :

مغاير ضوابط  طرح تفصیلی و با رأی کمیسیون ماده صد به دو مغازه 

بابت عوارض ،  تفكیک مجدد عرصه مجاز عالوه بر  عوارض 

قبلی و فعلی براساس ضوابط روز عوارض پذيره مابه التفاوت پذيره 

 اخذ خواهد شد محاسبه و

 %  قيمت كارشناسي روز25

 غيرتجاریدركاربريهای  مغازه يك مغازه به دو يا چند تغيير پذيره از  عوارض 3
برابر  3مطرح و  ماده صد  توسط مالک مراتب در کمیسیون  تخلفدر صورت 

 اخذ شود عوارض پذيره مابه التفاوت طبق فرمول پذيره محاسبه و

4 
در  غيرتجاریاعيانيهای تجاری احداث در كاربريهای عوارض 

 صورت ابقاء رأی كميسيون ماده صد

، مراتب در کمیسیون ماده صد  غیر تجاریدر صورت احداث مغازه در کاربريهای 

 پذيره طبق فرمول اخذ شودعوارض برابرمطرح و در صورت ابقاء در کمیسیون 
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 تطبيق نقشه هزينه – پاركينگ در  مغازه ها تأمين  عدم عوارض  -  اضافه ادغامي مغازه ها - بارگيری وباراندازی واحدهای تجاری عوارض -های تجاری )پاساژها ( عقب نشيني درمجتمع -پذيره طبقه فوقاني مغازه ها عوارض (  19جدول شماره )

 ساختمان بصورت واحدی(

 توضيحات نحوه محاسبه   عنوان  رديف

 كه ورودی آنها از داخل مغازه باشدپذيره طبقه فوقاني مغازه ها  عوارض 1
 در موقع صدور پروانه ساختمانی عوارض پروانه طبقه اول طبق فرمول پذيره  محاسبه خواهد شد -

  طبقه اول طبق فرمول محاسبه و اخذ خواهد شدبهای خدمات در صورت احداث بدون پروانه بعد از رأی کمیسیون ماده صد  -
اول بصورت مستقل باشد ( : در صورتي كه ورودی طبقه 1بند)

يك واحد تجاری و در صورتيكه ورودی از داخل طبقه 

 همكف باشد بعنوان انباری  منظور خواهد شد .

( : در صورت تجديدبنا در كاربريهای تجاری و مسكوني 2بند)

اگر اضافه ادغامي از بابت عريض تر شدن ديوار های قبلي 

له تغيير ابعاد باشد در صورت ابقاء كميسيون ماده صد به منز

نبوده و فقط عوارض پذيره به نسبت مساحت افزوده شده به 

 سرقفلي اخذ خواهد شد.

باشد و  5(: در صورتيكه مغازه ای دارای مجوز ماده 3بند) 

تجديدبنا نمايد ، اگر اضافه ادغامي داشته باشد مساحت 

ادغامي  غير مجاز در كميسيون ماده صد مطرح و پس از ابقاء 

 اضافه ادغامي عوارض اخذ شود صرفاً به

عقب نشيني صرفاً بر مبنای متراژ عرصه محاسبه و : ( 4بند)

  وصول خواهد شد . )عرصه يك بار(.

مغازه هايي كه دارای  مجوز  از شهرداری بوده و ( : 5بند )

ادغامي به آنها صورت پذيرفته است فقط مقدار اضافه ادغامي 

 مشمول عوارض بارگيری خواهد بود.

 اًخصوصحبان سرقفلي مغازه هائيكه مالكيت مغازه صا :( 6بند)   

در ميادين )تره بار و خشكبار و ... جديد و قديم ( متعلق به 

مغازه ها چه از لحاظ جزئي ادغام  شهرداری مي باشد حق 

 .ندارديا تغييرات عرضي يا عمقي 

شش دانگ مغازه های شهرداری كه توسط (  : 7بند )

به يكديگر ادغام مي شوند پس از قيمت گذاری  مستأجران كالً

درصد جوابيه صادر  20قبل وبعد از ادغام واخذ مابه التفاوت 

 خواهد شد.

 
n تعداد مغازه های همكف = 
 

بارگيری و باراندازی برای مجتمع های تجاری  كه عقب  عوارض 2

 نشيني را رعايت نكرده اند )بعد از حكم ابقاء(

برای هر مترمربع معادلدر صورت عدم رعايت پس از ابقاء در كميسيون ماده صد     

) n ×  × 18 P ( 

3 
بارگيری وباراندازی واحدهای تجاری كه دارای رأی  عوارض

ابقأ دركمسيون ماده صد هستند ويا پروانه ساختماني اخذ نمايند 

 ومستقيماً بامعبرارتباط دارند

 مترمربع معاف خواهد بود 25مغازه باسطح كمتر از -1
 مترمربع ازكل مغازه،  مابقي  طبق فرمول محاسبه خواهد شد 25مترمربع پس از كسر  25مغازه بيش از -2

 ارزش  منطقه ای× مساحت×  20: برابر فرمول

 ضرب خواهد شد  8مترمربع طبق فرمول در  75مازاد بر -3

 و سپس اخذ مابه التفاوت عوارضات مربوطه ارجاع به کمیسیون ماده صد جهت اخذ جريمه ارزش افزوده سرقفلی مالكان مربوطهاضافه ادغامي مغازه های سطح شهر توسط عوارض  4

صدور رأی جريمه  اضافه ادغامي ، افزايش دهنه و ارتفاع پس از  5

 سرقفلي توسط كميسيون ماده صد
 وصول خواهد شدمابه التفاوت آن  ومحاسبه  قبل و بعد از تخلف بروز عوارض پذيره 

كه برخالف مقررات  يپاركينگ در  مغازه هاي تأمين  عدم عوارض 6

 شهرداری تفكيك مي شوند

شده تا  تغییر دادهبا ابقاء کمیسیون ماده صد به ازای هر مغازه  يابندمی  تغییرهای که بر خالف مقررات شهرداری به مغازه 

ماده صد جريمه تعلق می گیرد.و برای مغازه  5مترمربع طبق تبصره  25مترمربع يک واحد پارکینگ به مساحت  50مساحت 

 ماده صد 5مترمربع معادل نصف مساحت تجاری طبق تبصره  50های با مساحت بیش از 

7 

 

واحدهای تجاری و تطبيق نقشه ها و اسناد ساختمانهای بر  عوارض
  جهت اخذ سند توسط اداره ثبت اسناد و امالك مسكوني

 (بصورت واحدی)

 فرمول :

 + ضريب در دفترچه ارزش معامالتي  * ارزش منطقه ای اعياني طبق دفترچه ارزش معامالتيقيمت پنج گانه برحسب مصالح بكاررفته در الف : ارزش اعياني = 

 اعياني * ارزش Kب : مساحت زيربنا )تجاری يا مسكوني( * ضريب    

60 = %K  برای واحد های مسكوني طبق فرمول 

100 = %K برای واحد های تجاری،خدماتي و غيره  طبق فرمول 
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 ارزش افزوده ناشي از اجرا طرح های مصوب شهری بر عوارض  –( 20شماره ) جدول

 
 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض   عنوان تعرفه عوارض رديف

1 
برای امالكي كه پس از تعريض 

 در بر معبر قرار مي گيرند

عرض معبر ×)P ×A×18%×متراژ عرصه

 عرض معبر جديد(-قديم

( : زمان وصول اين هزينه به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال )انجام معامله ( و همچنين درخواست 1بند )

 مالك يا قائم مقام قانوني وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملك او قابل وصول خواهد بود . 

ض قرار گيرد در اين حالت شهرداری مي تواند ( : امالكي كه در اثر تعريض معبر ، قسمتي از آن در تعري2بند )

  عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد.

( : چنانچه مالك برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد مشمول 3بند )

  پرداخت اين هزينه نخواهد بود.

A رض ملك (: بر ملك ) طول يا ع 

مترمربع  5امالك واقع در تعريض معابر به مساحت بيش از  رايگان )آزاد سازی ( تعريضدر صورت  تبصره )الف( :

 )مشروط به دسترسي قبلي به همان معبر(.اخذ نخواهد شد تعريض، اين هزينه

 فرمول بر قطعه نصف محاسبه گردد . طبقدر قطعات مثلثي شكل تبصره )ب(: 

2 
كه پس از اجرای  برای امالكي

 طرح دارای باقيمانده هستند

عرض × )P ×A× 22%×متراژ عرصه باقيمانده

 عرض معبر جديد(-معبر قديم

3 
امالكي كه عقب نشيني ندارند ولي 

 معبر مشرف به ملك تعريض مي شود

عرض معبر × )P ×A×20%×متراژ عرصه

 عرض معبر جديد(-قديم
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 عوارض ساليانه محل كسب برای كليه مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غير صنفي و مشاغل خاص  -( 21جدول شماره )

 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

1 
عوارض ساليانه محل كسب برای مشاغل و 

 صنوف مشمول قانون نظام صنفي
%5.P * T * ضريب شغل 

 ضريب شغل بر اساس نوع شغل و ميزان خدماتي كه شهرداری بايستي به آن ها ارائه نمايد تعيين مي گردد. (:1بند )

  2ضريب مشاغل درجه )دو( =      ، 3توضيح : ضريب مشاغل درجه )يك(= 

 (: حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد كسبي بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعيين مي شود.2بند )

 مساحت واحد كسبي مي باشد. T(:  3بند )

 مي باشد.و غيره منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشكان ، خدمات الكترونيك دولت ، و اسناد رسمي ( : 4بند )

و...  10(: عوارض ساليانه ساير كاربری ها واقع در جايگاه های سوخت مانند تجاری ، خدماتي ، پليس + 5بند)

 شد. مطابق جداول مربوطه وصول خواهد

برابر فرمول  2(: عوارض ساليانه محل كسب و پيشه مغازه های خارج از تراكم اعالمي شهرسازی 6بند )

 محاسبه و اخذ خواهد شد.  

2 
عوارض ساليانه محل فعاليت برای مشاغل 

 غيرمشمول قانون نظام صنفي
 % * P * T.5ضريب شغل 

3 
عوارض ساليانه انباری مجزا از واحد كسبي و 

 تجاری بالكن

ضريب شغل * ضريب 

 % * p * 50/05مساحت 

4 
عوارض جايگاههای سوخت متعلق با در 

 اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي
ريال 000/300   تعداد نازل *

 ضريب شغل * P * T.5% عوارض ساليانه بر محل فعاليت مشاغل خاص 5
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 محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي و اعتباری و قرض الحسنه ساليانه و حق افتتاحعوارض  -( 22شماره ) جدول

 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض  عنوان تعرفه رديف

1 
بانكها و موسسات مالي عوارض ساليانه محل فعاليت  

  و اعتباری و قرض الحسنه و تعاوني های اعتبار
%75 × T × P 

 مساحت اعياني مي باشد. T( : 1بند )

 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. 12ماده  11( :  عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند2بند )

كه  12/10/1396مورخ  1033رأی جديد هيأت عمومي ديوان عدالت اداری به شماره  (: با توجه به3بند)

أت عمومي ديوان عدالت اداری و نظريه حقوقي هي 29/2/1387مورخ  113دادنامه شماره به استناد  با

 وزارت كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است. 16/8/1388مورخ  138720شماره 
2  

عوارض حق افتتاح بانك ها و موسسات مالي و 

  اعتباری و قرض الحسنه و تعاوني های اعتبار
7 * %12 × T × P 

 

 و افتتاح محل كسب                                                                   عوارض تغيير شغل   -( 23شماره ) جدول

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض رديف

عوارض سالیانه می باشد و هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت  ( :1بند ) برابر عوارض ساليانه شغل جديد  5  عوارض تغيير شغل 1

 اتحاديه يا اصناف موظفند بالفاصله پس از تعطیل و يا جمع آوری مراتب را کتباً به شهرداری جهت تسويه حساب معرفی نمايد.

 كه پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه اين تعرفه می باشند.( : واحدهای صنفی فعال در صورتی2بند )

عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در  چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده( : 3بند)

ت افتتاح کسب اقدام می گردد. چنانچه مؤدی دارای صورت داشتن تعرفه مصوب می باشد در غیر اين صورت بر اساس سال درخواس

سابقه پرداخت عوارض صنفی و يا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه عوارض 

 افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و يا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر می باشد. 

برابر عوارض برابر  5ارسالی وزارت کشور  66تعرفه سال  برابر عوارض صدور پروانه کسب اولین بار برای هر شغل ،حرفه  ( :4بند )

 می شود.تعر فه سال وصول 

: هر واحد صنفی تازمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه است وتعطیل (5بند )

 محل حرفه و کسب ، دلیل  معافیت از عوارض نیست)مگر با تأئیديه اتحاديه صنفی مربوطه( خودسرانه

 تعرفه سالیانه وصول خواهد شدبرابر   5عوارض تغییر شغل صنفی برابرعوارض تبصره : 

با معرفی اتحاديه جهت ابطال پروانه کسب صنفی   در صورت مراجعه فقط بدهیهای گذشته وصول شده از طريق دايره درآمد جوابیه  

 صادر می گردد

 برابر عوارض ساليانه شغل موردنظر   5 عوارض حق افتتاح محل كسب 2

3 

عوارض كسب وپيشه دفاتر فني مهندسي، 

وكالت ، مطب پزشكان ، دفاتر ازدواج و 

طالق ،دفاتر اسناد رسمي ، بيمه ها ، 

شركتهای ثبت شده ، كاريابي ، خدمات 

ارتباطي ، دفاتر پيشخوات دولت ، پليس 

+  آموزشگاههای علمي آزاد ، كافي 10

 نت ها دفاتر رايانه و غيره 

  * P * T.5%ضريب شغل 

 فقط بدهيهای قبلي اخذ مي شود عوارض ابطال پروانه كسب 4
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 محاسبه عوارض پروانه كسب و پيشه جدول–( 24جدول شماره )

 
 

 

  

 توضيحات جدول ضرايب نحوه محاسبه عوارض  عنوان عوارض رديف

1 
عوارض پروانه 

 کسب و پیشه

تعرفه صنفی مربوطه +
𝑃 ×  𝑁 

1.5
=  مبلغ عوارض ساالنه واحد صنفی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 جدول ضرايب محاسبه سالیانه کسب و پیشه
 مساحت واحد صنفی ضريب مربوطه رديف

 مترمربع 20  تا 1 1

 مترمربع 30 تا 21 از 2 2

 مترمربع 40 تا 31 از 3 3

 مترمربع 50 تا 41 از 4 4

 مترمربع 60 تا 51 از 5 5

 مترمربع 70 تا 61 از 6 6

 مترمربع 80 تا 71 از 7 7

 مترمربع 90 تا 81 از 8 8

 مترمربع 100 تا 91 از 9 9

 مترمربع 150 تا 100 از 10 10

  به باال مترمربع 150از  11 11

 
 
 
 
 
 
 
 

 اداره امور مالیاتی دارایی می باشددر فرمول ارزش منطقه ای  Pمنظور از نماد 

ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول ضرایب محاسبه  Nمنظور از نماد 

 خواهد شد.
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 پايه اصنافعوارض –( 25شماره ) جدول

 

 صادر كننده يا عمده فروش )مبلغ به ريال( خرده فروش  )مبلغ به ريال( نام اتحاديه رديف

1 

 اتحاديه خواربار فروشان

 000/700/- سوپرمارکتها

 000/000/10/- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع و زنجیره ای 000/000/1/-

 000/400/- سایر مشاغل

2 
 اتحاديه قنادان

 000/000/1/- 000/200/- قند ریز

 000/800/- سایر مشاغل

 000/500/1/- 000/800/- صنف بزازاناتحادیه  3

4 
 آژانسهاي تاکسی تلفنی –اتحاديه موسسات اتومبیل کرايه 

  000/400/- موتوری پیک

 000/500/- سایر مشاغل

5 

 اتحاديه فروشندگان پوشاک خرازان

 000/500/1/- 000/000/1/- خرده فروش کاال و تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و ارتوپدی

 000/200/1/- نمایندگی لوازم و تجهیزات پزشکی ،جراحی ، بیمارستانی

 000/700/- سایر مشاغل

6 
 اتحاديه نانوايان

   نانوایی

  آرد سازی

7 
 اتحاديه فلزکاران و جوشکاران

  000/500/1/- سوله سازی

 000/500/- سایر مشاغل
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 ( عوارض پايه اصناف26جدول شماره )
 

 صادر كننده يا عمده فروش )مبلغ به ريال( خرده فروش  )مبلغ به ريال( نام اتحاديه رديف

8 

 لوازم خانگی و صوتی و تصويرياتحاديه 

 000/700/- نمایندگی پخش گاز
-/000/000/1 

 000/500/- سایر مشاغل

 000/000/1/- 000/400/- اتحادیه تعمیر لوازم الکتریکی و الکترونیکی 9

  000/500/- و مردانه اتحادیه آرایشگران زنانه 10

 000/000/1/- 000/700/- کشاورزییدکی ماشین آالت و ادوات اتحادیه لوازم  11

 000/800/- 000/500/- اتحادیه حبوبات فروشی 12

13 
 فروشندگان ظروف اتحاديه 

 000/500/- 000/300/- ضایعات نان و پالستیک 
 000/500/- سایر مشاغل

 000/800/- 000/500/- اتحادیه سم فروشان 14

 000/000/1/- 000/800/- اتحادیه صنف خدمات رایانه ای 15

16 

 اغذيه فروشان و رستوران داراناتحاديه 

  000/500/- مسافرخانه هر اتاق

 000/800/- رستوران و تاالر پذیرایی

 000/500/- سایر مشاغل

 000/800/- 000/500/- اتحادیه فیلمبرداران و عکاسان 17

 000/000/1/- 000/500/- اتحادیه خدمات فنی ساختمان 18

19 

 طال فروشان و زرگراناتحاديه 

  000/200/1/- کارگاه طال و عیار سنج طال
 000/500/1/- خرده فروش طال و جواهرات

 000/000/1/- سایر مشاغل

20 

 اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل و حمل و نقل بار

  000/800/- بنگاه های اتومبیل سبک
 000/000/1/- بنگاه های اتومبیل سنگین

 000/500/- سایر مشاغل

 000/000/1/- 000/600/- اتحادیه آجیل و خشکبار 21
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 ( عوارض پايه اصناف27جدول شماره )
 

 صادر كننده يا عمده فروش )مبلغ به ريال( خرده فروش  )مبلغ به ريال( نام اتحاديه رديف

22 
  فروشندگان کیف و کفشاتحاديه 

 000/300/- تعمیر کیف و کفش
 

 000/500/- سایر مشاغل

23 
 الستیک و پنچرگیري  اتحاديه فروشندگان

 000/200/1/- 000/600/-  الستیک فروش
 000/500/- سایر مشاغل

  000/000/1/- اتحادیه بنگاهداران امالک 24

 000/000/1/- 000/800/- گوشتی -اتحادیه قصابان و مواد پروتئینی  25

26 

 فروشان میوه و تره باراتحاديه صنف بار 

  000/800/- بار فروشان

-/000/200/1 
 000/800/- بنگاه سیب درختی

 000/600/- سایر مشاغل

27 

 شرکتهاي خدماتیاتحاديه 

  000/200/1/- پارکینگ عمومی
 000/500/1/- قالی شویی

 000/000/1/- سایر مشاغل

28 
 اتحاديه صنعت گران اتومبیل

  000/800/- و تعویض اگزوزتعمیر 
 000/500/- سایر مشاغل

29 

 اتحادیه فروشندگان فرش دستباف
 000/200/1/- فرش دستباف

 000/000/1/- فرش ماشینی 000/300/-

 000/800/- سایر مشاغل

30 
 اتحادیه فروشندگان کتاب و لوازم التحریر و محصوالت فرهنگی

 000/800/- خدمات چاپ
-/000/000/1 

 000/400/- سایر مشاغل
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 ( عوارض پايه اصناف28جدول شماره )

 

 صادر كننده يا عمده فروش )مبلغ به ريال( خرده فروش  )مبلغ به ريال( نام اتحاديه رديف

31 

  مصالح ساختمانی فروشاناتحاديه 

 000/500/1/- تیرآهن فروشی

 

 000/200/1/- پروفیل آهن و آلومینیم

 000/700/- سایر مشاغل

 000/500/- اتحادیه بافندگان فرش دستباف 32

 000/600/- اتحادیه تزئینات داخل ساختمان 33

34 
 خیاطاناتحاديه 

  000/600/-  سری دوزان و تولید لباس
 000/300/- تعمیرات لباس

 000/800/- سایر مشاغل 35

36 
 سبک و سنگین اتحاديه تعمیرکاران اتومبیل

  000/400/- کلیه تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت

 000/600/- سایر مشاغل 000/200/1/-

37 
 تولیدکنندگان مصالح و خدمات ساختمانیاتحاديه 

  000/200/1/- سنگ بری
 000/700/- سایر مشاغل

38 

 فخاران و درود گراناتحادیه 

 دفاتر تولید و فروش آجر

 مبل فروش مبل ساز و

 سایر مشاغل

-/000/800 

-/000/600 

-/000/500 

-/000/000/1 

 

-/000/500/1 

 000/000/1/- 000/600/- اتحادیه عینک فروشان
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 عوارض تابلوهای تبليغاتي–( 29شماره ) جدول

 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

1 
توضيحات  5مازاد بر بند های تبليغاتي  نصب تابلو

 مربع متر به ازای هر 
22.P 

ها و  قانون شورا 71ماده  25قانون شهرداری و بند  92و ماده  55ماده  27: به استناد بند  (1) بند

، اين عوارض  هيأت عمومي ديوان عدالت اداری 20/8/92مورخ  551همچنين دادنامه شماره 

 قابل وصول است.

 نخواهد شد.و مساجد های دولتي  (: وصول اين عوارض شامل ادارات دولتي و بيمارستان2) بند

 : عوارض نصب برای يك بار قابل وصول است. (3) بند

الزم از شهرداری هماهنگي های تبليغاتي سطح شهر موظفند نسبت به  : كليه مالكين تابلو (4) بند

بدون های تبليغاتي  نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نمايند در غير اين صورت شهرداری رأساً

با اعالم كتبي اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان  هماهنگي

 مسئوليتي به عهده شهرداری نخواهد بود.

رساني مطابق با استاندارد  برای اطالع برای معرفي اماكن مربوطه و  هايي كه صرفاً  : تابلو (5) بند

 باستثناء مطب پزشكان . باشد از پرداخت عوارض ساليانه معاف است. مي a*b تراژم

 

 ( : در صورت تبليغات كارخانجات در سطح شهر عوارض به صورت ساليانه اخذ خواهد شد.6بند )

 

a ) متر 1.5=   )عرض 

B  )سانتيمتر 80= )ارتفاع 

 5مازاد بر بند های تبليغاتي  تابلو عوارض ساليانه 2

 مربع متربه ازای هرتوضيحات 
22.P 

 )مربع متر برد ) نصب بيل 3
             .P*S35  )ساليانه( 

 ريال0،00042مربع  متر روزانه هر 

 نصب پالكارد با مجوز شهرداری 4
 ريال 0،00063 هر پالكارد حق نصب

 ريال 00021،روزانه هر متر 

 ديوار نويسي با مجوز شهرداری 5
 ريال 0،00063شهر  ورودی

 ريال 0006،مربع  متر روزانه هر 

 ريال (6P*)طولروزانه  صب داربست تبليغاتي با مجوز شهردارین 6

  P22.در معابر عمومي )های پزشكان )ساليانه تابلو 7

های جوايز  ها و استقرار خودرو تبليغات بانك 8

 به منظور تبليغات در معابرو غيره قرض الحسنه 

ازای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه به 

 ريال 000،00063،ماهه و كمتر از آن

 ريال اخذ خواهد شد 000/000/12/-و مازاد برآن هر ماه 
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 و موتور سيكلت  نقليه يطساليانه وساعوارض (  30جدول شماره )

 

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

1 

 عوارض ساليانه وسايط نقليه سبك وسنگين

 ريال   000/380/-   سيلندر 4عوارض وانت تك كابين ايراني وخارجي    -1

توضیح اينكه عوارض پیشنهادی فوق  (:1بند)

بوده درطول سالهای اجرای قانون تجمیع عوارض 

افزايش درصدی قابل  ساله باحال حاضر همه  در و

 وصول می باشد.

 وسايط نقلیه عمومی و عوارض ساير (:2بند) 

و شخصی )داخلی وخارجی ( طبق قانون تجمیع 

 وصول می گردد.قانون مالیات بر ارزش افزوده 

( : کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و 3بند )

اعضای فعلی شورای شهر  از پرداخت عوارض 

  سالیانه خودرو شخصی معاف می باشند.
 

 ريال  000/500/-   سيلندر 6عوارض وانتهای تك كابين ايراني وخارجي    -2 2

 ريال  000/500/-   سيلندر 8عوارض وانت های تك كابين ايراني وخارجي    -3 3

  ريال   000/380/-   عوارض ساليانه ميني بوس  -4 4

 ريال  000/630/-   عوارض ساليانه انواع اتوبوس -5 5

 ريال  000/630/-   چرخ 6عوارض ساليانه انواع كاميون  -6 6

 ريال  000/630/-   چرخ 10عوارض ساليانه انواع كاميون  -7 7

 ريال  000/750/-   عوارض ساليانه انواع تريلي كف -8 8

 ريال  000/500/-   عوارض انواع لودر،بولدزر،گريدر،بيل مكانيكي تراكتوروغيره -9 9

 ريال  000/630/-   جرثقيل بدون لحاظ نمودن تعداد چرخ -10 10

 ريال  000/90/-  موتور سیكلت برای انواع عوارض سالیانه  موتور سيكلت عوارض ساليانه 11
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 نوسازی به استناد قانون نوسازی  ساليانه عوارض  –( 31شماره ) جدول

 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف

1 
 قانون نوسازی * مساحت اعیانی 4ارزش معامالتی ماده  عوارض اعیانی

 
  % * قیمت منطقه ای* مساحت عرصه1.5 عوارض عرصه 2

 )طبق بخشنامه وزارت کشور(

 عوارض ساليانه آتش نشاني   %25 آتش نشانی 3

 ساليانه فضای سبزعوارض    %5 نگهداری فضای سبز 4
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 تخفيف عوارض  –( 32جدول شماره )

 
 

 توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف

 تخفيف عوارضات محلي 1

ات برای عوارض  ملی و مذهبیخواص در مناسبت سی روزه  مقطع زمانی يکدر  جاری سالدر 

 % 25  و ملی( عوارض غیر محلی، جرائم کمیسیون ماده صد  استثنایبه  ) مصوب تعرفه محلی

با انتشار و بصورت عمومی با طی مراحل قانونی  اخذ مجوز از مراجع ذيربط پس از تخفیف

 منظور نمايد. آگهی

 پيشنهاد جديد شورای اسالمي شهر
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 عوارض قطع اشجار -( 33جدول شماره )

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض تعرفه عوارضعنوان  رديف

 ريال 000/200/- ميليمتربه ازای هر  بن * سن * نوع هزينه قطع اشجار 1

(: به منظور استفهام واقعي از اين 1بند )

اصالح "تعرفه رعايت آيين نامه قانون 

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در 

 "شورای انقالب 1359شهرها مصوب 

مجمع تشخيص مصلحت  1388مصوب 

 نظام الزامي است.

برای خاطيان قطع اشجار  (:2بند )

پس از گزارش مسئول فضای سبز از 

طريق مراجع قضايي پي گيری 

 خواهد شد.

 

2 
 بهاءخدمات بازديد کارشناسان سازمان الف:

 بهاءخدمات بازديد کارشناسان سازمان  ب:
 بهاء خدمات بازديد کارشناسان  ج :

شناسنامه  باغات يا تعیین خسارت در زمان قطع با مجوز يا غیر برای صدور  -
 مجوزدر باغات

برای اشجار مزاحم معابر عمومی سطح شهر به درخواست مالكین امالک  -
 مشرف. برای قطع درخت

 برای ادارات و نهادهای دولتی جهت ارائه خدمات و همكاری -

 ريال 000/500/-
 ريال 000/800/-
 ريال 000/800/-

3 

 عوارض قطع درخت باغات با مجوز شهرداری
ماده يک  1الف:شوارع پیشنهادی ،طرح تفضیلی.کمسیون استحفاظی)تبصره 

(و بازکاشت باغات کهن 1385و 74قانون حفظ کاربری اراضی و باغات 
 سال آلوده

 ب:درختان واقع در قطعات تفكیكی قابل احداث

مالكین وموافقت شهرداری در زمان تفكیک قانونی باغات به در خواست 
 واداره امالک

 الف: درختان واقع در شوارع مشمول عوارض خواهد شد
قانون شهرداريها به  101ب: در زمان تفكیک تعداد درختان بعد از اجرای ماده 

 نسبت بن مشمول عوارض می شوند

 ريال 000/800/-

4 
 الف:عوارض قطع اشجار عمومی سطح شهر 

 برای هر سانتیمتر
 ب:در صورت قطع غیر مجاز برای هر سانتیمتر 

درختانی که در معابرسطح شهر به درخواست مالكین مشرف به معابر بعد از 
 بازديد قطع آنها ضروری تشخیص داده می شود

 ريال 000/100/-هر سانتیمتر -الف 

 ريال 000/500/-هر سانتیمتر  -ب 

5 

 عوارض قطع اشجار صنعتی در حد بهره برداری

 سال 10قبیل درخت بید تبريزی ، افرا واقاقیا و...تا  از

درختان صنعتی داخل در اراضی وباغات وحريم انهار ودر حدود اربعه  پالک 
 ريال 000/000/2/- های محدوده و شهر 

 هزينه سرزنی چمن ادارات وسازمانها ونهاد ها 6
ادارات .سازمانهايی که برای فضای سبز اداره نیاز به خدمات 

 شهرداری دارند

 
 ريال 000/100سرزنی چمن هرمتر مربع 

7 
هزينه سرزنی و هرس تراون ها و پرچین ادارات وسازمانها 

 ونهاد ها
ادارات .سازمانهايی که برای فضای سبز اداره نیاز به خدمات 

 شهرداری دارند
 ريال  000/100هرس تراون هرمتر مربع

ادارات .سازمانهايی که برای فضای سبز اداره نیاز به خدمات  )فضای سبز(هزينه تأمین آب و آبیاری ادارات  8
 شهرداری دارند

 ريال 000/300/-به ازای هر مترمكعب 

 هزينه تحويل آب به اشخاص 9

 ريال 000/000/1/-هر هزار لیتر  در صورت برداشت از استخر شهرداری با تانكر شخصی 

کیلومتر مبلغ  5و بیش از  ريال 000/000/12/-کیلومتر  5هر ده هزار لیتر با مسافت  کیلومتر  5با تانكر شهرداری هر ده هزار لیتر با مسافت 
 فوق اضافه خواهد شد

 ريال 000/000/10/-هر ده هزار لیتر  با تانكر شخصی هر ده هزار لیتر
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 عوارض قطع اشجار -( 34)جدول شماره 

 عنوان تعرفه عوارض رديف
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 توضيحات
 داخل محدوده خارج محدوده 

1 

 )به ازای هر سانتی متر (هزينه خسارت قطع يا خشكاندن درخت مثمر بدون مجوز در محدوده شهر -1

 محدوده و خارج شهرهزينه خسارت قطع يا خشكاندن درختغیر مثمر بدون مجوز در  -2
با توجه به شناسنامه صادره وشمارش قبلی شهرداری ويا 

 گزارش مردمی و رويت آثار درختان قطع شده

 ريال 000/400/-

 ريال 000/000/3/-

 ريال 000/800/-

 ريال 000/000/8/-

 

 ريال 000/000/3/- ريال 000/000/2/- قطع درختان عمومی وعیرمجاز اعم از داخل محدوده وحريم شهر صنعتی( در باغات به ازای هر اصله )درختانهزينه خسارت قطع يا خشكاندن عمومی درختان غیر مثمر  2

 ريال 000/000/2/- ريال 000/000/1/- قطع در معابرعمومی شهرجاده پارکها در محدوده وحريم شهر هزينه خسارت قطع غیر مجاز درختچه چند ساله زينتی گل دهی 3

 ريال 000/000/3/- ريال 000/000/2/- قطع اشجار پیوندی که در جاده ها مواصالتی  شهرصورت پذيرد خسارت قطع اشجار در جاده های کمربندی شاه راه ها ورودی وخروجی شهر)به هر اصله(هزينه  4

 ريال 000/500/1/- ريال 000/000/1/- غیر پیوندی که در جاده هاو. .. ورودی شهرصورت پذيردقطع اشجار  هزينه خسارت قطع اشخار غیر پیوندی در جاده های کمربندی شاه راهها ورودی وخروج 5

6 

 هزينه قطع اشجار باغاتی که آثاردرخت برای اندازه کیری از بین رفته

 الف:براساس سابقه وتاريخ اندازه گیری حق وثبت در شناسنامه

 ب: بر اساس میانگین محیط بن درختان باغات همجوار

             ملک در سابقه باغ بوده ولی در زمان بازديد درختی برای

 اندازه گیری مشاهده نشده

 در شناسنامه بن قید شده به اذا ء هر سال سانتیمتر اضافه خواهد شد  "قبال

 ريال 000/500/-

 ريال 000/500/-

 ريال 000/600/-مثمر هر اصله 

 ريال 000/500/-غیر مثمر 

 ريال 000/120/- ريال 000/200/- برای هر اصله درخت هزينه هرس درختان ادارات و نهادهای دولتی  7

 هزينه خسارت تخريب چمن فضای سبز برحسب متر مربع 8
در اثر تخريب چمن به هر وسیله ممكن اعم از تصادف خودرو و ورود به 

خاک پارک و داخل میدان .پارک يا به هر علت ديگر در اثر تخريب بستر 

 میادين وفضاهايی آماده برای کاشت چمن
 ريال 000/000/4/-  ريال 000/000/2/- 

 10قیمت پايه*تعداد نشاء*  10قیمت پايه*تعداد نشاء *  تخريب گلهای فصلی کاشته شده در رفوژ میادين وپارک ها هزينه خسارت تخريب گل کاری فصلی 9

10 

 قابل ترمیم باشد "درختان معابر بدون اخذ مجوز که تقريبارت هرس غیر اصولی  هزينه خسا

 هزينه خسارت هرس واز بین بردن شكل متعارف که قابل ترمیم نباشد

 درصورت هرس و بد شكل کردن درختان دريافت می شود

هرس خود سر انجام شود که سالها طول می کشد تا به حالت قبلی 

 خود برگردد يعنی از بین بردن وعدم ترمیم

ريال اشجار پیوند به هر اصله 000/000/1/-

 ريال 000/000/2/-اشجار غیر پیوندی 

 ريال اشجار پیوند 000/000/2/-

 ريال 000/000/3/-اشجار غیر پیوندی 
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